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Voorwoord: Nog een paar dagen en dan trekken we 
voor twee weken de schooldeur achter ons dicht. 
Het jaar 2018 ligt bijna achter ons. Er zijn aan het 
eind van deze week 16 schoolweken aan ons voorbij 
getrokken. Er is veel in en om de school gebeurd. 
Elke schooldag een komen en weer gaan van 
kinderen, collega’s, ouders en diverse externen die 
bij de school betrokken zijn. De allerjongsten zijn 
inmiddels aardig ingeburgerd, in groep 3 lezen en 
rekenen we er op los en zijn er nagenoeg geen 
onbekende letters en cijfers meer. In diverse 
groepen zijn we inmiddels gewend aan het op de 
laptop doen van de rekensommen. Ook de nieuwe 
gezichten dit schooljaar horen er helemaal bij, juf 
Rozeboom,   juf Van der Heiden, juf Hazeleger-
Balijon en meester Van der End. Temidden van al dit 
schoolgebeuren trekken de wereldgebeurtenissen 
aan onze ogen voorbij.  
Zo was het ook in ‘De volheid van de tijd’. En dan 
opeens is er die oude Simeon: Mijn ogen hebben Uw 
Zaligheid gezien. Dan is daar opeens die oude vrouw 
die Jeruzalem rond trekt om een ieder te vertellen 
dat Jezus is geboren. Zij leefden in de verwachting 
van Zijn komst. Leven met een gelovig uitzien! Naar 
Zijn komst in uw leven, naar Zijn wederkomst! 
Allen die op welke wijze dan ook bij de school 
betrokken zijn, wens ik gezegende dagen met het 
oog gericht op Hem, Die van kribbe naar kruis ging, 
Die nu zit aan de rechterhand van God en vandaar 
zal terugkomen! 
         Meester Roodbeen 
 

Kerstviering: Woensdagavond 19 december om 
19.00 uur houden we met elkaar de kerstviering in 
de Oude Kerk in Bennekom. Het is waardevol dat we 
dit met elkaar kunnen doen: samen in de kerk 
bidden, zingen en stil mogen staan bij Zijn komst 
naar deze aarde. Er zal klinken: “Want alzo lief heeft 
God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon 
gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, 
niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.” 
Komt, laten wij aanbidden, Die Koning! 

 
We zijn op school al druk bezig met de 
voorbereidingen. Om de viering goed en ordelijk te 
laten verlopen, vragen we u om onderstaande 
aandachtspunten en afspraken goed door te nemen 
en ook te bespreken met uw kind(eren). Alvast 
hartelijk dank!  

 De kerk gaat om 18.30 uur open. 

 Om 19.00 uur zal meester Roodbeen de 
avond met ons openen. Zodra hij naar 
voren loopt, willen we graag dat het stil 
is, zodat we dan ook kunnen beginnen. 

 Tijdens deze avond zijn we eerbiedig en  
luisteren we respectvol naar de bijdrage 
van andere kinderen en groepen.  Ook na 
een bijdrage van een groep of leerlingen 
blijft het stil.  

 Niet naar de wc (kinderen kunnen thuis 
of voordat de viering begint in de kerk 
nog naar de wc, dit scheelt veel hinderlijk 
geloop! ). 

 Géén snoep.  

 De collecte is ten bate van Kom over en 
Help (wintercampagne 2018 – 2019). 
Voor meer info zie ook: 
https://www.komoverenhelp.nl/winterca
mpagne-2018 

 Data 2018-2019 

19 december Kerstviering Oude kerk 
Bennekom, 19.00 uur 

24 december t/m 4 
januari 

Kerstvakantie 

31 januari Studiedag, leerlingen vrij 
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onze website www.ehbennekom.nl in de gaten! 

 

http://www.ehbennekom.nl/


Bij het verlaten van de kerk: De kinderen van groep 
1, 2 en 3 blijven op hun plek (onder toezicht van de 
jufs) tot ze door hun ouders zijn opgehaald. De rest 
van de leerlingen zoekt zelf de ouders op.  

I.v.m. de ruimte is het helaas niet mogelijk dat er 
ook opa’s en oma’s meekomen naar de viering. Wel 
is er een mogelijkheid om thuis mee te luisteren. Dit 
kan via: www.kerkdienstgemist.nl. Bij de lijst 
provincies klikt u ‘Gelderland’ aan, vervolgens 
‘Bennekom’, en dan kunt u doorklikken naar ‘Oude 
kerk Bennekom’. Het thema van de kerstviering is: 
‘Gelovig uitzien’. We hopen op een fijne en 
gezegende avond!   
 
Kerstvakantie: Op vrijdag 21 december begint de 
kerstvakantie. Voor de onderbouw om 12.00 uur en 
de bovenbouw om 15.30 uur. Deze dag krijgen de 
kinderen hun kerstboekje mee naar huis. 
 
Groep 1b: Na de kerstvakantie starten we met een 
tweede groep 1. We starten met een aantal 
kinderen  die net 4 jaar zijn geworden of begin 
januari 4 jaar hopen te worden. Gedurende het 
schooljaar zullen de kinderen die 4 jaar worden, 
instromen in deze groep. Deze kinderen gaan op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmorgen 
naar school. Op maandag en dinsdag hebben ze juf 
Willemsen, op donderdag en vrijdagmorgen hebben 
ze juf Pul.  
 
Welkom juf Kleppe: Juf Pul zal na de kerstvakantie 
niet meer in groep 1a werkzaam zijn (zie 
bovenstaande). Juf Kleppe – Paanstra zal de 
vrijdagmorgens in groep 1a voor haar rekening 
nemen. We heten juf Kleppe van harte welkom op 
onze school en wensen haar een goede, gezegende 
tijd toe met de kinderen van groep 1a. 
 
 

 

Gevonden voorwerpen: De kast ligt weer helemaal 
vol! Tot vrijdag 21 december heeft u de tijd om te 
kijken of er iets in ligt van uw kind, daarna wordt de 
kast leeg geruimd.   

 

Bijbelrooster: 

 

 

 

 

 Prikbord 

Oproep Woord en 

Daad 

 

Woord en Daad zoekt 
medewerkers 
Kringloopwinkel 
Meer info, klik hier 

Week 51 
Groep 3 t/m 6 

U is heden geboren Luk 1:57-80/ 
Luk 2:1-7/ Luk 2:8-20 

Week 51 
Groep 7 en 8 

Advent  Luk 1:1-25/ Luk 2:1-21/ 
Luk 2:25-38 en Psalm 84 

Week 2 
Groep 3, 4, 7, 
8 

Een God van wonderen Luk 5:12-
16/ Luk 7:1-10/ Luk 7:11-17 

Week 2 
Groep 5 en 6 

Een God van wonderen Luk 5:12-
16/ Luk 7:1-10, Matth 8:5013/ Luk 
7:11-17 

file://///srv01/users/gea/Bureaublad/Kringloopwinkel%20Woord%20en%20Daad.pdf

